
Above

Mycket hållbar golvpolish för minimalt underhåll

Produktbeskrivning
Hög glans, halksäkert golvpolish för de flesta vattentåliga golv

Produktegenskaper
•   Utmärkt slitstyrka - innebär längre intervall mellan nyläggningarna
•   Lätt att lägga och ger djup, vacker glans
•   Bättre utseende längre med minimalt underhåll
•   Svarar mycket bra på spraypolering och UHS polering

Produktfördelar
•   Förbättrar golvets naturliga utseende genom att ge en långvarig högglansfinish
•   Utmärkt skydd mot klackmärken och smuts, även i högtrafikerade områden
•   Lämplig för de flesta typer av golv såsom vinyl, sten, gummigolv och linoleum
•   Testad för extra halksäkerhet

Bruksanvisning
Dosering:
Above används outspädd. Färdig brukslösning.

Användning:
1.  Lägg tre eller flera lager Above på ett uppskurat och rengjort golv.
2.  Lägg medeltjocka lager.
3.  Låt torka tills ytan är torr innan nästa lager läggs.
4.  På gamla eller slitna golv läggs först minst två lager lämplig grundpolish.

Underhåll:
Rengör vid behov genom att torrmoppa dagligen samt fukt- eller våtmoppa med ett av
Diverseys golvrengöringsmedel.
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*Denna dosering gäller vid optimala förhållande, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.



Above

Teknisk information
Utseende: Mjölkig, vit vätska
pH koncentrat: ≈ 9
Relativ densitet (20°C): 1.04 g/cm³
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.
Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.
Endast för professionell användning. Lagra eller använd inte produkten vid temperaturer under 5°C.

Att beakta
Endast helt uppskurade, noggrant sköljda och fullständigt torra golv får behandlas. Produkten får ej spädas med vatten eller blandas med
andra produkter. Får ej användas på trägolv, utomhus eller i våta områden.

Miljöinformation
Alla tensider i denna produkt är biologiskt lätt nedbrytbara enligt EU direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC med tillämpliga bilagor.

Godkännanden
Halksäkerheten testad och godkänt enligt ASTM-D2047.

Tillgängliga förpackningsstorlekar
Above finns i 2x5L.
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